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Bentley Ajuda a DOTs a se Preparar para Mandato de
Conformidade com o Inventário de Pontes Nacionais e o Inventário
de Túneis Nacionais
O InspectTech da Bentley é uma solução de software abrangente para inspeção,
manutenção e gerenciamento de ativos de infraestruturas de transporte que oferece para
os usuários acesso universal a dados de ativos em campo, na estrada ou no escritório.
O próximo lançamento de produtos InspectTech, versão 7.5, incluirá novas funcionalidades
que incorporam as melhores práticas e cumprem os requisitos federais dos EUA em uma
oferta pronta para ser usada por agências de transporte. As principais capacidades incluem:
•

•

•

Apoio às alterações regulamentares no Inventário de Pontes Nacionais e no
Inventário de Túneis Nacionais que exigem que os proprietários implementem um
programa de inspeção, reportem os resultados das inspeções à FHWA e corrijam os
resultados críticos.
As ferramentas de configuração serão melhoradas para facilitar sua utilização,
permitindo que os usuários configurem o sistema para cumprir suas necessidades
empresariais específicas.
O lançamento também oferece extensa Integração com o Gerenciamento de Pontes
AASHTOWare (BrM).

Alan Kiraly, Vice-presidente Sênior da Bentley, Produtos de Servidor, disse: «O InspectTech
ajuda a garantir a segurança das pontes dos EUA através do apoio contínuo dos
regulamentos do Inventário de Pontes Nacionais e dos novos regulamentos do Inventário de
Túneis Nacionais com o InspectTech 7.5. A Bentley se compromete a disponibilizar para os
proprietários de pontes e infraestruturas ferramentas poderosas que incluem o app móvel
InspectTech para acelerar o processo de planejamento de inspeções, coleta e
gerenciamento de dados de inspeções e o cumprimento dos requisitos de participação
governamentais.»
Cerca de um terço dos DOTs (16) Estatais dos EUA usa agora o InspectTech que abrange
mais de 258.000 das cerca de 607.000 pontes dos Estados Unidos (42,5%). Em 2015, o app
móvel InspectTech, InspectTech Collector, ficou popular por sua capacidade de permitir uma

Para mais informação sobre este Advancement Insight, contate: Christine.Byrne@bentley.com
1-203-805-0432

coleta rápida e eficiente de informação e inspeções de ativos de infraestruturas de
transporte em campo.

Baixar imagem/imagens relacionada(s):

https://www.hightail.com/download/bXBaQndBQ3RwcFVVV01UQw

Legenda da Imagem: InspectTech Map
InspectTech Main Dashboard
InspectTech Mobile

Os seguintes direitos de Imagem devem ser incluídos quando usar a(s) imagem/imagens:
Imagem cortesia da AASHTOWare

Para mais informação sobre este Advancement Insight, contate: Christine.Byrne@bentley.com
1-203-805-0432

